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 تبیین مسئولیت پذیری آموزشی معلمان بر اساس مولفه های هیجان تدریس

 معصومه عزیزی 1

157-164صص   

  

  چکیده

نقش مولفه های هیجان تدریس در مسئولیت پذیری شخصی معلمان انجام شد. روش پژوهش،  هدفپژوهش حاضر با 

های دولتی و غیر دولتی شهر زابل در سال تحصیلی یرستاندبهمبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره دوم متوسطه 

س هیجان پذیری در تدری های اسمقینفر انتخاب و  300نفر(. نمونه ای در دسترس و به حجم  435بود )1398 -99

های یلتحلرا به صورت آنالین تکمیل کردند.  (2013) و کارابنیک الئورمنپذیری شـخصی  مسـئولیتو  (2010ویالویسنسو )

نشان داد که هر چند هیجان تدریس به طور کلی قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری آموزشی است  spss.21افزار آماری با نرم

(006/0p= ،7.63=(271،5)F )( 0.01اما فقط مولفه غرور و لذت میزان مسئولیت پذیری آموزشی معلمان را تبیین میکند, 

p=3.51t=   .) با توجه به این یافته هامی توان گفت که هیجان پذیری مثبت معلمان در فرایند تدریس می تواند مسئولیت

 پذیری آنان را افزایش دهد.

 

 آموزشی، مسئولیت پذیری آموزشی، هیجان تدریس.نظام ها: کلیدواژه

 
 

                                                                                                                                                                                           
 Mazizi@uoz.ac.irزابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علم اطالعات و دانش شناسی. عضو هیئت علمی دانشگاه نویسنده مسئول: دکترای روانشناسی،  - 1
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 مقدمه

مهارتهای تدریس و یادگیر فراگیران را تحت تاثیر قررار  کیفیت در شرایط هیجانی، معلمان موفقیت آمیز مواجههامروزه اعتقاد بر این است که 

 یادگیری نکته-مدرسه و موقعیت یاددهی بافت در هیجانات کنشی ماهیت و فهم فرایند تدریس بوده جدایی ناپذیر وجه دهد. لذا، هیجانمی 

رویردادها  برابر افراد در تحمل هیجانی و انعطاف میزان به هیجانپذیری .(2017، 2سوالنو-اماروس و آرئا-)هرناندز میشود  قلمداد قابل توجهی

شرناتته مری شرود. ایرن   4در تردریس پرذیری هیجان با نام معلم برای تدریس در فرایند هیجانو  (2020، 3گردد )اکلند و برنبائوم اطالق می

تحصریلی  عملکررد یرادگیری و و در ایجاد انگیزه، شده تعریف داشته، رابطه با فعالیتهای تدریس به طور مستقیم که عنوان هیجانی مفهوم به

بره  فقرط کره اطالق مری گرردد شده ای درونی ( و به احساسات 2019، 5دارد )رویتر، پورثویس و کومن غیر قابل انکارینقش  دانش آموزان

تحت تاثیر قررار مری دهرد  نیز را معلمان سایر و والدین با دانش آموزان، بلکه ارتباط نمی شود؛ محدود واکنش های چهره ای و فیزیولوژیکی

درس ایفرا نمروده و  کرالس در را برازداری و انگیزشی بازتوردی، نقش تدریس معتقد است که هیجانات (2011) 7(. ویالویسنسیو2016، 6چن)

 دانش آموزان اهمیت دارد.  بیرونی و درونی هیجانات معلم در ایجاد انگیزش

 ترای  پووهشرهای(. بره عرالوه، ن2014، 8انگیزش دانش آموزان تایید شده است )بکر، گوئتز و مورگر با هیجان تدریس در مطالعات نیز ارتباط

(، عزت نفرس )لوبر ، 2020، 9بر فرسودگی و رضایت شغلی )آتماکا، ریزائوگلو، تارکدوگان و یایلی معلمان هیجانات که می دهد نشان مختلف

رفتارهرای کالسری و  ،(2016، 12؛ جیانر،، وائرراس، ولرت و وانر،2018، 11(، راهبردهای تنظیم هیجان )الوی و اشت2018، 10هاگنایوئر و فرنزل

 ( آنان تاثیر دارد. 2008، 15( و هویت حرفه ای )اکنر2020، 14(، انتخاب شیوه تدریس )وان، و ژن،2016، 13تودکارآمدی )هاشر و هاگنائور

فعال شده و منجر به کاهش انگیزش درونی  راهبردهای تدریس تضعیف معلمان منجر به به باور روانشناسان تربیتی، هیجانات منفی
موقعیت تدریس  هیجان در مدیریت مهارتهای لذا، برتورداری معلمان از(. 2014، 16)بکر، گوئتز و مورگرفراگیران برای یادگیری می گردد 

 معلم هیجانات اندکی دربارة تحقیقات ایران، در که میدهد نشان تجربی مرور شواهددر مجموع، (.  2016می باشد )فرنزل و همکاران،  ضروری

 است؛ شده انجام
و به بینش معلمان نسبت به مسرئولیتپذیری و بوده احساس مسرئولیت یکی از تأثیرگذارترین عوامل در فرایند تدریس از سوی دیگر، 

تمرکز بر (. 2013، 17و کارابنی  ئورمن)الموقعیتهایی که آنها را برای پذیرش مسئولیت شخصی نتای  احتمالی آماده میکند، اشاره مینماید 
منظور افزایش کیفیت تدریس با توجه به احساس  آموزشی و درسی آنان به تالشهایدهندة مسرئولیتپذیری شرخصی معلمان ممکن است نشان

پذیری بیشتری را  مسررئولیت میکنند،معلمانی که تغییر مثبت در اثربخشی آموزش را تجربه  . نتای  مطالعات نشان دادهپذیری باشد مسئولیت

                                                                                                                                                                                           
2 .   Hernández-Amorós,  Urrea-olano 

3 .   Eckland,  Berenbaum 

4 .   emotionality in teaching 
5    Ruiter, Poorthuis,  Koomen 

6 .   Chen 

7 .   Villavicencio 
8 .   Becker,  Goetz,  Morger 

9 .   Atmaca,  Rızaoğlu,  Türkdoğan,  Yaylı 

10 .  Lohbeck,  Hagenauer,  Frenzel 
11   Lavy,  Eshet 

12 .  Jiang,  Vauras,  Volet,  Wang 

13 .  Hascher,  Hagenauer 

14 .  Wang,  Zheng 

15 .  O’Connor 

16 .  Becker,  Goetz,  Morger 
17.  Lauermann, F. Karabenick 
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طور بالقوه مهارتهای آموزشی،  پذیری شخصی معلمان به مسئولیت میکنند. لذا،آموزان ابراز  یادگیری دانش هبرای نتای  مثبت یا منفی دربار
 (.2009، 18هالورسن، لی و اندرید) آموزان را تحت تأثیر قرار میدهد روان و عملکرد دانش سالمت

ت پذیری شخصی معلمان ممکن است نشان دهندة تالش های آموزشی و درسی آنان به منظور افزایش کیفیت تدریس تمرکز بر مسئولی
آموزان،  درگیری دانشو  کالسهیجان معلم در  در زمینهای  مطالعه (.1397)چگینی و لواسانی،  با توجه به احساس مسئولیت پذیری باشد

 آموزان قویترین پیشبینی فردی معلمان و دانش آموز نشان داد که ارتباط بین فردی معلم و دانش درس و ارتباط بین کالسنظررم و انضباط در 
عنوان پیامد واکنش به محرک  تنها به هیجانات نه. لذا، منفی برای اضطراب معلم بود هکنند مثبت برای شادی معلم و قویترین پیشبینی هکنند

(. ارن 2015، 19هاگنا) بلکه همچنین در رابطه با حوادث احتمالی در آینده نیز ظاهر میشودحاضر یا به تاطر آوردن حوادث گذشررته است، 
. به طور کلی با وجود دارد نگر با احساس مسئولیت شخصی آنان رابطه هیجانهای تدریس معلمان آینده ( نیز حاکی از این بود که بین2013)

ت پذیری آنان، مطالعه حاضر با هدف تبیین مسئولیت پذیری معلمان بر اساس توجه به نقش هیجان های تدریس معلمان در میزان مسئولی
هیجان تدریس انجام شد و این سوال اساسی مطرح گردید که مولفه های هیجان تدریس تا چه میزان قادر به پیش بینی میزان مسئولیت پذیری 

 آموزشی معلمان می باشند؟
 

 تحقیق شناسیروش
های یرسرتاندباست. جامعه آماری شامل کلیره دبیرران دوره دوم متوسرطه  همبستگی حیث هدف کاربردی و از منظر روش، حاضر از پووهش

نفر به عنوان  300دبیر مرد(. تعداد  175دبیر زن و  260نفر:  435بود )1398-99دولتی و غیر دولتی شهر زابل در نیم سال دوم سال تحصیلی 

با توجه به تعطیلی محیط های آموزشی، مقیاس های هیجان پرذیری تردریس و اعتیراد بره اینترنرت بصرورت حجم نمونه در نظر گرفته شد. 

 300آوری داده ها به تعداد مرورد نظرر )الکترونیکی طراحی و لین  مربوطه در گروه های دبیران دوره دوم متوسطه قرار داده شد. پس از جمع

دبیرر  164نفر آزمودنی ) 276ی هادادههای آماری بر روی یلتحلنقص، حذف گردید و در نهایت آزمودنی به دلیل  24نفر( اطالعات مربوط به 

 انجام شد. 21نسخه  .spssافزار دبیر مرد( با استفاده از نرم 112زن و 

 :ابزارهای پژوهش

 45 برا ه وبه منظور ارزیابی هیجانات معلمین طراحی شد (2010) ویالویسنسیو : این مقیاس توسط20سمقیاس هیجان پذیری در تدری.1

در و آزردگری  تسرتگیتشم و عصبانیت، غرور و لرذت، احسراس گنراه و شررم، منفی را در پن  زیر مقیاس هیجانات مثبت و هیجانات  گویه

( میسنجد. نمره کرل ایرن 5وافق=، کامال م4، تا حدی موافق=3، نظری ندارم=2، تا حدی مخالف=1)کامال مخالف= لیکرت ای درجه  5طیف

به منظور بررسی اعتبار این مقیاس از شیوه تحلیل عاملی تایید استفاده کررد و   (2010) ویالویسنسیومتغیر می باشد.  225تا  45پرسشنامه از 

، 0.77 غررور و لرذت، 0.83 تشرم و عصربانیتو برای هر ی  از ترده مقیراس هرای  0.88پایایی با ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 حاصل شده است.  0.66 و آزردگی 0.71تستگی ، 0.80 احساس گناه و شرم

 و کارابنیر  الرمرن: برای ارزیابی احساس مسرئولیت معلم از مقیاس احسراس مسرئولیت شخصری پذیری معلم قیاس مسـئولیتم. 2

پذیری معلم برای  ئولیتسآموزان، م معلم برای انگیزش دانش مقیاس احاس مسئولیت چهار ترده باگویه  13این مقیاس  .استفاده شد( 2013)

 درجره 10اس مقیاس لیکررت سپذیری برای تدریس بر ا آموزان و مسئولیت آموزان، احاس مسئولیت معلم برای رابطه با دانش موفقیت دانش

( 1397چگینری و لواسرانی )ست. در پرووهش اتنظیم شده  (احساس مسئولیت میکنمکامالً =  10احساس مسئولیت نمیکنم تا اصالً =  1)ای 

 گزارش گردیده است. 0.77روایی احراز و پایایی 

                                                                                                                                                                                           
18 . Halvorsen. A. Leee, V., Andrade 

19 . Hagenaue 
20 . emotionality in teaching scale 
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 یافته ها 
 ( توزیع فراوانی آزمودنیها بر اساس اطالعات جمعیت شناتتی1 جدول

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 59.4 164 زن

 40.6 112 مرد

 گروه

 6.5 18 ریاضی

 17.8 49 تجربی

 67.8 187 انسانی

 8 22 فنی حرفه ای

 مدرک تحصیلی

 4.3 12 دیپلم

 5.8 16 کاردانی

 48.6 134 کارشناسی

 37 102 کارشناسی ارشد

 4.3 12 دکترا

 
درصد(  6/40)نفر مرد  112رصد( و د 4/59نفر زن )164دبیری که در این پووهش شرکت داشتند،  276از بین   1بر اساس اطالعات جدول 

م نفر از گروه علو 49درصد(،  8/67) نفر از گروه علوم انسانی 187درصد( از این دبیران از گروه ریاضی فیزی ،  5/6نفر ) 18بودند. همچنین 
 رنف 12نفری، تحصیالت 276نه درصد( بودند. از جهت تحصیالت، در این گروه نمو 8نفر از گروه فنی حرفه ای ) 22درصد( و  8/17تجربی )
 3/4نفر دکتری ) 12درصد( و  37)نفر فوق لیسانس  102رصد(، د 6/48نفر لیسانس ) 134رصد(، د 8/5نفر فوق دیپلم ) 16رصد(، د 3/4دیپلم )

 درصد( بود. 

 ( شاتص های توصیفی متغیرهای پووهش2جدول 

 M SD متغیر

 56/11 05/30 و عصبانیت تشم

 85/10 51/47 غرور و لذت

 12/8 32/29 احساس گناه و شرم 

 58/8 79/18 تستگی 

 56/4 09/12 آزردگی 

 02/9 5/90 مسئولیت پذیری آموزشی

 

 میانگین و انحراف معیار مولفه های هیجان تدریس و مسئولیت پذیری آموزشی نشان داده شده است. 2در جدول 

 

 مسئولیت پذیری آموزشی معلمان(  نتای  تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی 3جدول 
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 MM df MS F p منبع تغییرات

 0.006 7.63 6570.6723 5 65789.46 پیش بینی

   563.01 271 87345.09 باقیمانده

    276 153134.55 کل

 

درصرد واریرانس نمررات  21باشرد؛ یعنری می 0.21برابرر برا   R2نمایش داده شده است. میزان  3نتای  تحلیل رگرسیون چندگانه در جدول 

مسئولیت پذیری آموزشی معلمان از طریق مولفه های هیجان تدریس قابل تبیین است. نتای  تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که هیجان 

 (.006/0p= ،7.63=(271،5)Fتدریس  به طور کلی قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری آموزشی معلمان می باشند )

 

 ( نتای  مربوط به ضرایب رگرسیون مولفه های هیجان تدریس4جدول 

 B t pضریب رگرسیون  پیش بین

 0.76 0.82 0.74 و عصبانیت تشم

 0.01 3.51 1.62 غرور و لذت

 0.95 0.95 0.63 احساس گناه و شرم 

 0.91 0.78 0.85 تستگی 

 0.72 0.43 0.91 آزردگی 

 

بررسی نقش پیش بینی کنندگی هر ی  از مولفه های هیجان تدریس در مسئولیت پذیری آموزشی، نشان داد که فقط مولفه غرور  4در جدول 

 (.   =p=3.51t ,0.01و لذت قادر به پیش بینی میزان مسئولیت پذیری آموزشی معلمان می باشد )

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

ن بر اساس ذیری معلمائولیت پدر میزان مسئولیت پذیری آنان، مطالعه حاضر با هدف تبیین مسبا توجه به نقش هیجان های تدریس معلمان 
ئولیت پذیری ی میزان مسیش بینپهیجان تدریس انجام شد و این سوال اساسی مطرح گردید که مولفه های هیجان تدریس تا چه میزان قادر به 

مسئولیت  ادر به پیش بینیقنه نشان داد که هر چند در مجموع، هیجان تدریس نتای  تحلیل رگرسیون چندگا  آموزشی معلمان می باشند؟
 کند. پذیری آموزشی معلمان است اما فقط مولفه غرور و لذت می تواند مسئولیت پذیری آموزشی معلمان را تبیین

 م و دانشفردی معل و ارتباط بین و انضباطآموزان، نظررم  درگیری دانشو  کالسهیجان معلم در  در زمینهای  مطالعه همسو با این یافته،  
. لذا، استمعلم   یقیت تدریس برای موفمثبت  هکنند آموزان قویترین پیشبینی فردی معلمان و دانش ارتباط بین حاکی از آن بود کهآموز 

 (.2015می تواند سایر فاکتورهای مربوط به آموزش معلم و تدریس او را تحت تاثیر قرار دهند )هاگنا، هیجانات 
 واعتماد  قابل آموزان، صادق، دانش و باانگیزه هستند و والدین توانمندآموزان آنها  معلمانی که دانش( 2013طبق نظر الئورمن و همکاران )

ای ر حوزه هدبنابراین  و دارند تمایل بیشررتری برای پذیرش مسئولیت ، چون احساس لذت و غرور میکنند، لذا،کنندة یادگیری هستند حمایت
 کسب میکنند. رات بیشتریان، نممختلف مسئولیت پذیری اعم از انگیزش دادن به دانش اموز، ارتباط با او و تالش برای موفقیت دانش آموز

درس ایفا نموده و  کالس در را بازداری و انگیزشی بازتوردی، نقش تدریس بیان میدارد که هیجانات (2011در همین زمینه، ویالویسنسیو )
دانش آموزان اهمیت دارد؛ می تواند مسئولیت معلم در قبال ارتباط با فراگیران و  بیرونی و درونی معلم عالوه بر اینکه در ایجاد انگیزش هیجانات
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( نقش هیجان تدریس معلم در 2014مسئولیت پذیری او در زمینه تدریس را تحت تاثیر قرار دهد. همانگونه که در در مطالعه بکر و همکاران )
 ن انگیزش دانش آموزان به اثبات رسیده است.میزا

بات با توجه به یافته های به دست امده، پیشنهاد میشود که نظام اموزش و پرورش و والدین دانش اموزان با همکاری هر چه بیشتر با معلم، موج
پووهش حاضر بر  الزم به ذکر است کهابد. لذت و غرور را در وی ایجاد کنند تا میزان مسئولیت پذیری معلم در زمینه های مختلف افزایش ی

نظر قرار نگرفته و این پووهش فقط در ی  مد صورت پذیرفته و همچنین تفاوتهای جنسیتی در این پووهش  متوسطه شهر زابلروی معلمان 
نظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی و در شده است، بنابراین پیشنهاد میگردد پووهشهای دیگری با معلمان مقاطع دیگر و با در  منطقة جغرافیایی انجام

 .پذیری پووهش افزایش یابد مناطق دیگر انجام شود تا تعمیم
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